Arsenalvej 20 · 9800 Hjørring
Tlf. 9892 6333 ·
Giro 104 1207 · CVR-nr. 1892 8817
E-mail: bonord@bonord.dk

Afdelingsmøde
Afd. 86 Gl. Nørager

Mødedato:
Mødet påbegyndt:
Mødet afsluttet:
Mødested:
Fremmødte lejere:
Administrationen:

20. september 2018
kl. 17.00
kl. 18.00
Nørager Kultur- og medborgerhus
9
Regnskabschef Charlotte Risager (ref.)

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde samt godkendelse af afdelingens
driftsbudget for det kommende år.
3. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
4. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen og suppleanter.
5. Eventuelt valg af repræsentantskabsmedlem (mer).
6. Eventuelt.
_____________________________________________________________________________________

1. Valg af dirigent.
- der vælges ikke dirigent.
Charlotte Risager konstaterede, at mødet var rettidigt indkaldt med 4 ugers varsel samt dagsordenen
overholder vedtægterne for Boligselskabet Nordjylland.
2. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde samt godkendelse af afdelingens
driftsbudget for det kommende år.
Charlotte Risager gennemgik forslag til budget 2019 for afdeling 86. Budgettet viser udviser uændret
husleje i 2019.
- Afdelingsmødet godkender det fremsatte budgetforslag.
3. Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag til behandling
4. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen og suppleanter.
Britta Pedersen.
Afdelingsmødet vælger ovennævnte for en 2 årig periode.
Bestyrelsen ser efter konstituering således ud.
Kontortid: man.-ons 8 – 15 • tors. 8-18 • fre. 8-13

Arsenalvej 20 · 9800 Hjørring
Tlf. 9892 6333 ·
Giro 104 1207 · CVR-nr. 1892 8817
E-mail: bonord@bonord.dk

Britta Pedersen
Roligheden 12
9610 Nørager
(valgt for 2 år den 20. sep. 2017)

Helle Langgaard
Bredgade 37 G
9610 Nørager
(valgt for 2 år den 27. sep. 2017)

Ellen Vestergaard
Roligheden 12
9610 Nørager
(valgt for 2 år den 13. sep. 2016)
Til suppleanter blev valgt:
Ingen
5. Eventuelt valg af repræsentantskabsmedlem (mer)
Afdelingen har 2 pladser i repræsentantskabet. Bestyrelsen foretager selv valg af
repræsentantskabsmedlemmer.
6. Eventuelt.
Følgende emner blev taget til efterretning og noteret:
Er der mulighed for en flaskecontainer? Der blev aftalt af dem på de offentlige pladser skal benyttes.
Roligheden: Hvordan er ejer forholdt på udendørsbelysning? Charlotte Risager beder Jens Eriksen følge
op herpå.
Tag udskiftning – er der planer for udskiftning? Der er ikke i den nærmeste fremtid planer
herfor.
Skure bør males.
Bøgehække – der er så mange blade. Kunne godt ønske en anden hæk.
Bredgade:

Skure ønskes malet.

Tagrender:

Charlotte Risager opfordrede beboerne til at give viceværterne besked, hvis man opdager at
tagrenderne er stoppet.

Træer:

Roligheden og Bredgade ønsker træer og buske beskåret.

Ref. Charlotte Risager

Kontortid: man.-ons 8 – 15 • tors. 8-18 • fre. 8-13

